
Kuovi-projektin 4. palaveri

Aika: torstai 13.10.2005 klo 14:20-17:20

Paikka: sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.

Läsnä:

– Vesa Lappalainen

– Maunu Tuomainen

– Vesa Korhonen

– Jukka-Pekka Santanen, läsnä kohtien 1-9 aikana

– Antti Hedlund, sihteeri

– Juho Kortelainen, sihteeri

– Jaana Ojala

– Juhana Pikki, puheenjohtaja

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Juhana Pikki kello 14:20. Puheenjohtajaksi valittiin Juhana
Pikki sekä sihteereiksi Antti Hedlund ja Juho Kortelainen.

2 Seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Seuraavan tapaamisen aika ja paikka päätettiin jo tässä vaiheessa, sillä Jukka-
Pekka Santanen tiesi joutuvansa poistumaan jo klo 16.

Päätökset:

• Seuraava palaveri pidetään torstaina 20.10.2005 klo 13:15 tilassa Ag C223.1.

3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistalle lisättiin kohta, jossa käsiteltiin WAP-puolen toteutusta tulevaan
sovellukseen. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

4 Viime viikon palaverin pöytäkirjan läpikäynti

Viime viikon palaverin pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
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4.1 Viime viikon tehtävälista

• Vesa Lappalainen selvittää projektin rahoituksen (kesken).

• Minna Hillebrand luo ryhmälle Bugzilla-komponentin ja tähän liittyvän
postilistan (suoritettu).

• Minna Hillebrand asentaa projektiryhmän tietokantapalvelimeen sekoite-
tun version Korpin tietokannasta (suoritettu).

• Maunu Tuomainen perehdyttää projektiryhmää JSP:n ja Eclipsen käyt-
töön sekä Korppi-järjestelmän toteutusratkaisuihin. Projektiryhmä infor-
moi Tuomaista, kun ajankohta on sopiva (kesken).

• Projektiryhmä pyytää Harri Tuomelta tietokantapalvelimen asennuksen
sekä Eclipsen, Tomcatin sekä JSP- ja Tomcat-pluginit Unix-koneisiin (suo-
ritettu).

• Projektiryhmä jatkaa tutustumista testikorpin opettajapuolen toimintoi-
hin (siirretty myöhemmäksi).

• Projektiryhmä jatkaa olemassaolevien prototyyppisivujen kehittämistä ja
laatii niitä lisää (kesken).

5 Viikkokatsaus

Ryhmä on jatkanut projektisuunnitelman ja vaatimusmäärittelyn kirjoittamis-
ta. Prototyyppisivuja suunniteltiin viikon aikana lisää.

6 Vaitiolosopimusten luovutus tilaajalle

Ryhmän jäsenet luovuttivat allekirjoittamansa vaitiolosopimukset Vesa Lappa-
laiselle.

7 Kuovi-kyselyn tarkastus

Kyselyä varten Korppiin tehty malli tarkastettiin, ja siitä esitettiin seuraavia
huomioita.

• Esittelukappaleen sanavalintoja tulee muuttaa.

• Lisätään kysymys WAPin yleisyydestä.

• Lisätään kysymys käyttäjien halukkuudesta käyttää Korppia tai Kuovi-
sovellusta tekstiviesteillä.

• Kysymysryhmä 2:n alussa tulee kysyä mitä ko. toiminnoista vastaaja tulisi
käyttämään.
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8 Keskustelua WAPin sisällyttämisestä projektin toteu-
tukseen

Keskustelussa kävi ilmi, että HTML-koodin muuttaminen WML-muotoon saat-
taa käydä helposti tähän tarkoitukseen tehdyillä ohjelmilla. WAP-puolen toteu-
tus päätettiin sisällyttää tähän projektiin pienellä prioriteetilla.

Päätökset:

• WAP-puolen toteutus sisällytettiin projektiin pienellä prioriteetillä.

9 Keskustelua tuotettavien WWW-sivujen salauksesta

Sovellus toteutetaan ensisijaisesti https-protokollan mukaan. Http:n tapauksessa
salasanan oikeellisuuden hallinta tulee suorittaa eri tavalla.

Päätökset:

• Http-osuus toteutetaan jos aikaa jää.

10 Prototyyppisivujen tarkastelua

Ryhmä esitteli prototyyppisivujaan. Tässä on kerättynä niistä tehdyt huomiot
ja ehdotukset. Jukka-Pekka Santanen poistui tämän kohdan aikana klo 16:00.

10.1 Yleiset huomiot

• Kellonaikojen yhteydessä voi jättää klo-lyhenteen pois tilan säästämiseksi.

• Mahdollisesti toteutetaan tietämyskanta eri puhelinmalleista, niiden on-
gelmista ja ongelmien ratkaisuista.

• Vuosiluvut voi jättää pois monesta paikasta tilan säästämiseksi. Vähin-
täänkin kaksi ensimmäistä numeroa voidaan karsia.

• Listaesityksiin tulee kiinnittää huomiota niiden esityksessä olevien ongel-
mien takia. Tällä hetkellä sisennykset ovat liian isoja ja listaindeksit ovat
näkyvissä vaihtelevasti.

• Sivujen laajentamista ja supistamista varten tulisi keksiä jokin symboli.

• Tapahtumien tiedoissa tulee esitystä tiivistää.

10.2 Kurssitiedot

• Kurssikuvaus tulee siirtää sivun loppupuolelle.

10.3 Tentteihin ilmoittautuminen

• Tentteihin-sanan voi jättää pois sivun alusta.

• Tenttilistaan voisi laittaa listatunnisteen näkyviin.
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10.4 Listamuotoinen kalenteri

• Listamuotoisesta kalenterista oli esillä kaksi eri mallia: Ensimmäisessä käy-
tettiin useita sisäkkäisiä listoja selkeämpien sisennysten aikaansaamisek-
si. Jälkimmäinen sisensi vain tapahtumat päivien alle. Näistä esityksistä
jälkimmäinen oli parempi tiiviytensä vuoksi.

• Kalenterissa ja tapahtumissa tulee näkyä onko kyseessä henkilön vai ryh-
män näkymä.

• Tapahtuman tiedoille ja kuvaukselle voisi asettaa pituusrajan merkkeinä.
Tämän rajan ylimenevää osaa ei näytetä.

10.5 Taulukkomuotoinen kalenteri

• Määriteltyyn päivämäärään siirtävä toiminto tulee lisätä.

10.6 Tapahtuman tiedot

• Aluksi esitetään vain tärkeät tiedot, kuten aika ja paikka. Laajemmat
tiedot saadaan esiin laajennuspainikkeella.

10.7 Asetukset

• Käyttäjä saa valita, esitetäänkö sähköpostin lähetys- ja kalenteri-linkit
symboleilla.

11 Muut esilletulevat asiat

Vesa Lappalainen piti pienen esittelyn JSP:n perusominaisuuksista.

12 Tehtävienjako seuraavalle viikolle

• Vesa Lappalaisen tulee tutkia, miltä Korpin listat näyttävät hänen omalla
matkapuhelimellaan.

• Vesa Lappalainen selvittää projektin rahoituksen.

• Maunu Tuomainen perehdyttää projektiryhmää JSP:n ja Eclipsen käyt-
töön sekä Korppi-järjestelmän toteutusratkaisuihin.

• Projektiryhmä informoi Tuomaista sopivasta ajankohdasta JSP- ja Eclip-
se-perehdytysten osalta.

• Ryhmän tulee tutustua JSP:hen.

• Projektiryhmä jatkaa olemassaolevien prototyyppisivujen kehittämistä ja
laatii niitä lisää.

13 Kokousken päättäminen

Juhana Pikki päätti kokouksen kello 17:20.

4


